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GERÇEK AŞK

Genç delikanlı sevgilisiyle beraber motosikletiyle dolaşı- 
yormuş. Delikanlı motosikleti çok hızlı kullanıyormuş. Sevgilisi 
delikanlıya:

- Aşkım, ne olur biraz yavaşla, çok korkuyorum! demiş.

Delikanlı:

- Aaaaa aşkım, hiç olur mu, bak ne kadar eğlenceli! de
miş.

Kız bir daha:

- Aşkım ne olur yavaşla, deyince...

Delikanlı:

- Bana bir kere sarıl, korkmazsın, diye kızı ikna etmeye 
çalışmış.

Kız sarılmış ama delikanlı hâlâ hızlı gidiyormuş. Kız bir 
kez daha:

- Aşkım ne olursun dur artık! demiş.

Delikanlı:
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- Tamam; ama beni çok sevdiğini söyle, demiş.

Kız haykırmış:

- Seni çok seviyorum aşkım!

Ama delikanlı gene durmamış. Kıza:

- Şu kafamdaki kasketi çıkarır mısın, beni çok rahatsız 
etti, sen tak, demiş.

Kız da itiraz etmeden kasketi takmış. Bir vakit sonra, 
gazetelerde şöyle bir haber çıkmış: "Motosiklet fren arızası 
nedeniyle bir binaya çarptı. Üzerindeki iki kişiden sadece biri 
kurtuldu.”

Gerçek ise şöyleydi: Yolun yarısında delikanlı frenlerin 
bozulduğunu anlamış, ama bunu sevdiği kıza belli etm ek is
tememiş. Bunun yerine kızdan kendisini sevdiğini söylemesini 
ve ona son defa sarılmasını istemiş. Sonra da kendi ölümü 
pahasına, kızın kasketi takmasını ve hayatta kalmasını sağ
lamış.
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LÜTFEN SADECE GÖZLERİME BAK

Bir zam anlar kör bir genç vardı ve kendisinden nefret 
ediyordu. Göremediği için hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi seve- 
miyordu; herkesten ve her şeyden nefret ediyordu ama kız ar
kadaşı hariç. Kör yaşamında sevdiği tek şey kız arkadaşıydı.

Bir gün kız arkadaşına eğer dünyayı görebilseydi onun
la evlenmeyi kabul edebileceğini söyledi. Kız arkadaşı da onu 
çok mutlu ettiğini söyledi.

Günlerden bir gün şans gencin yüzüne güldü ve birisi 
ona bir çift gözünü bağışladı. Genç her şeyi görmeye başladı; 
ağaçları, çiçekleri, kısaca artık dünyayı görüyordu hatta kız 
arkadaşını bile.

Kız arkadaşı ona sordu;

- Şimdi artık her şeyi görüyorsun söylediğin gibi benimle 
evlenecek misin? dedi.

Genç şoktaydı kız arkadaşını gördüğünde; donakalmış- 
tı. Çünkü kız arkadaşı kördü!

- Çok özür dilerim, dedi genç. Seninle evlenemem çün
kü sen körsün, dedi.
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Kız çok üzüldü ve yaşlı gözlerle oradan uzaklaşmaya 
başladı biraz ileri gidince durdu ve geriye dönüp gence şunu 
söyledi;

- Lütfen sadece gözlerime iyi bak!
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KIRLANGICIN AŞKI

Kırlangıcın biri, bir adama âşık olmuş. Penceresinin 
önüne konmuş, bütün cesaretini toplamış, röfleli tüylerini ka
bartmış, güzel durduğuna ikna olduktan sonra küçük sevimli 
gagasıyla cama vurmuş. “Tık... Tık... Tık...”

Adam içeride kendi işleriyle uğraşıyormuş. Çok meş
gulmüş! Dönüp cama bakmış. Kimmiş onu işinden alıkoyan? 
Minik bir kırlangıç! Heyecanlı kırlangıç, telaşını bastırmaya 
çalışarak, derin bir nefes almış, şirin gagasını açmış, sözcük
ler dökülmeye başlamış:

- Hey adam! Ben seni seviyorum. Nedenini niçinini sor
ma. Uzun zamandır seni izliyorum. Bugün cesaret buldum 
konuşmaya. Lütfen pencereyi aç ve beni içeri al. 
Birlikte yaşayalım.

Adam birden parlamış.

- Yok daha neler? Durduk yerde sen de nerden çıktın 
şimdi? Olmaz, alamam, demiş.

Gerekçesi de pek sersemceymiş.

- Sen bir kuşsun! Hiç kuş, insana âşık olur mu?
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Kırlangıç mahcup olmuş. Başını önüne eğmiş. Ama pes 
etmemiş, bir süre sonra tekrar pencereye gelmiş, gülümseye
rek bir kez daha şansını denemiş;

- Adam, adam! Haydi, aç artık şu pencereni. Al beni içe
ri! Ben sana dost olurum. Hiç canını sıkmam.

Adam kararlı, adam ısrarlı;

- Yok yok ben seni içeri alamam, demiş.

Biraz da kaba mıymış, neymiş lafı kısa kesmiş.

- İşim gücüm var, git başımdan.

Aradan bir zaman geçmiş, kırlangıç son kez adamın 
penceresine gelmiş;

- Bak soğuklar da başladı, üşüyorum dışarıda. Aç şu 
pencereyi, al beni içeri. Yoksa sıcak yerlere göç etmek zorun
da kalırım. Çünkü ben ancak sıcakta yaşarım. Pişman olmaz
sın, seni eğlendiririm. Birlikte yemek yeriz, bak hem sen de 
yalnızsın, yalnızlığını paylaşırım, demiş.

Bazıları, gerçekleri duymayı sevmezmiş. Adam bu yal
nızlık meselesine içerlemiş. Pek sinirlenmiş.

- Ben yalnızlığımdan memnunum, demiş.

Kuştan onu rahat bırakmasını istemiş. Düpedüz kov
muş. Kırlangıç, son denemesinde de başarısız olunca, başını 
önüne eğmiş, çekip gitmiş. Yine aradan zaman geçmiş. 
Adam, önce düşünmüş, sonra kendi kendine itiraf etmiş;

- Hay benim akılsız başım, demiş. Ne kadar aptallık et
tim! Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bir dostluk fırsatını 
teptim. Niye onun teklifini kabul etmedim ki? Şimdi böyle kös 
kös oturacağıma keyifli bir vakit geçirirdik birlikte.
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Pişman olmuş olmasına ama iş işten geçmiş. Yine de 
kendi kendini rahatlatmayı ihmal etmemiş.

- Sıcaklar başlayınca, kırlangıcım nasıl olsa yine gelir. 
Beni seviyor nasılsa. Ben de onu içeri alır, mutlu bir hayat sü
rerim.

Ve çok uzunca bir süre, sıcakların gelmesini beklemiş. 
Gözü yollardaymış. Yaz gelmiş, başka kırlangıçlar gelmiş. 
Ama onunki hiç görünmemiş. Yazın sonuna kadar penceresi 
açık beklemiş ama boşuna. Kırlangıç yokmuş! Gelen başka 
kırlangıçlara sormuş ama gören olmamış. Sonunda danışmak 
için bir bilgeye gitmiş. Olanları anlatmış. Bilge gözlerini adama 
dikmiş ve demiş ki;

- Kırlangıçların ömrü altı aydır, evlat!
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